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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Stuwwal 12,  8317 BC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Deze Uitkijk volgt wel heel snel op de vorige, 6 weken wel te verstaan. In zo ’n korte tijd kan 

er niet zo veel spannends gebeurd zijn denk je dan, maar toch zijn er voor dit dorp een paar 

mooie momenten te vermelden. 

Allereerst de melding dat onze subsidieaanvraag voor ‘Het pontje over de Zwolse Vaart’ is 

toegekend, begin maart wordt deze officieel uitgereikt. Dat is natuurlijk prachtig nieuws! 

We krijgen ongeveer 2 jaar de tijd om deze verbinding te voltooien. U begrijpt natuurlijk dat 

het er nu op aan komt. Er zijn een aantal belangrijke zaken waar we goed naar moeten kijken. 

Ik zal enkele voorbeelden geven: 

Belangrijk is veiligheid, maar ook de toegankelijkheid, is de begroting sluitend en de 

exploitatie kloppend? En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven. Dit is een hele 

uitdaging voor de initiatiefgroep. 

Een ander mooi moment was het bezoek van de Burgemeester op 9 februari. 

Van ‘s middags half 4 tot 5 uur was Harold Bouman hier om kennis te maken met 

Kraggenburgers. 

Er was veel aanloop voor dit bezoek en de Burgemeester had dan ook amper tijd om zijn koffie 

op te drinken. De bezoekers waren zeer tevreden; er was een goede interactie.  

Ik vind dan ook dat hij zich van een goede kant heeft laten zien door alle dorpen op deze 

manier te bezoeken. Een positieve houding waar we iets mee kunnen en we hopen dan ook dat 

hij zich thuis mag voelen in de Noordoostpolder. 

U zult het ongetwijfeld al genoteerd hebben in de agenda: 13 maart hebben we onze 

jaarvergadering in het Klokhuis. 

Allerlei belangrijke ontwikkelingen in en rond Kraggenburg worden besproken. 

Ook hebben we na de pauze een interessant gesprek met Wietse Siebenga. 

U bent van harte welkom! 

 

André Verwer 

 

 

 

PRIVACY BELEID DORPSBELANG KRAGGENBURG 
 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Deze wet ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens. Het bestuur van Dorpsbelang 

Kraggenburg wil u middels onderstaande privacyverklaring informeren over de manier waarop 

de persoonlijke gegevens van de leden wordt verwerkt. 

 

Privacyverklaring 

Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg respecteert en beschermt uw privacy en de door u aan 

ons verstrekte persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat 

doen. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u lid bent van Vereniging Dorpsbelang 

Kraggenburg of omdat u ons op een andere reden heeft benaderd. Wij verzamelen geen 

(persoons-) gegevens via onze website en maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare 

technieken. Ten behoeve van de ledenadministratie hebben wij u gevraagd om de volgende 
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persoonsgegevens aan ons op te geven: naam, adres en uw IBAN (indien u heeft gekozen voor 

SEPA incasso). Deze gegevens tezamen met de ingangsdatum en/of beëindigingdatum van uw 

lidmaatschap zijn door ons verwerkt in een softwarepakket.  

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Wij gebruiken de persoonsgegevens om 

uitvoering te geven aan uw lidmaatschap van Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg en om het 

lidmaatschapsgeld te kunnen incasseren. Indien u ons om een andere reden heeft benaderd 

gebruiken wij uw contactgegevens om u van een reactie te kunnen voorzien. Uw 

contactgegevens worden na afhandeling van uw (contact)verzoek niet verder door ons 

verwerkt in onze administratie. De penningmeester houdt de ledenadministratie van de 

vereniging bij. Wij verstrekken uw gegevens in beginsel niet aan derden en in ieder geval niet 

zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht. Na beëindiging van het 

lidmaatschap, bewaren wij uw gegevens nog één jaar, uitsluitend voor de eventuele restitutie 

van lidmaatschapsgelden. Hierna worden uw gegevens definitief verwijderd uit onze 

ledenadministratie. 

 

Fotomateriaal 

Dorpsbelang en onze evenementenorganisaties STEK en de Feestweek maken beeldmateriaal 

van hun activiteiten, maar ook van de bezoekers van deze activiteiten. Het kan dus voorkomen 

dat uw foto online komt. 

Wilt u niet dat een foto met uw afbeelding daarop wordt gebruikt, laat dat dan voor aanvang 

van die betreffende bijeenkomst weten aan de organisatie.  Bent u het achteraf niet eens met 

een gepubliceerde foto, neem dan contact op met de organisatie.  

Voor het inzien of wijzigen van uw persoonsgegevens in onze administratie kunt u een e-mail 

sturen naar onze penningmeester Mark Mooiweer: markmooiweer@hotmail.com. Als uw 

verzoek door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld of u heeft een andere klacht die uw 

privacy betreft kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Bestuur Dorpsbelang 

 

 

 

 

             
      

Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

  

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 

Deze wordt gehouden op woensdag 13 maart 2019 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ aan de 

Noordermeent 4 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2018  

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen, waaronder 

 70 Jaar Kraggenburg 

  Stand van zaken woningbouw 
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  “De verbinding” tussen het Waterloopbos en Voorsterbos 

 Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten/Voorsterbos 

5. Jaaroverzicht secretaris over 2018   

 Het jaaroverzicht staat in de Uitkijk van maart 2019 en staat gepubliceerd op 

        www.kraggenburg.nl 

6. Jaarverslag penningmeester over 2018 

 De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Mark Mooiweer,  

 Walstraat 27. 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissie 

9. Begroting 2019 en vaststellen contributie 

Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 

per huishouden.  

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Yvonne de Hamer en Jan van Benthem 

Aftredend en wel herkiesbaar is Annemieke Janse. 

Tussentijds is ook afgetreden Marieke Bos. Voor de 3 ontstane vacatures stelt 

het bestuur de volgende kandidaten voor: 

Harmen Scholtalbers, Deborah van Loon en Krijn de Hamer. 

 

Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen kandidaten voor deze 

vacatures schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door 

tenminste 5 leden. 

 

11. Jaarplanning Dorpsbelang. Deze wordt ter vergadering gepresenteerd. 

12. Rondvraag 

13. Sluiting van het eerste deel van de vergadering 

 

PAUZE 

 

Na de pauze....... 

 

In gesprek met Wietse Siebenga 

Coach, Trainer, Begeleider bij innerlijk groeien. 

 

Namens het bestuur, 

Yvonne de Hamer, secretaris. 

 

Stuwwal 12, 8317 BC  Kraggenburg, e-mail:  dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 

 

 

 

 
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
DORPSBELANG KRAGGENBURG 27 MAART 2018 

 
Aanwezig namens het bestuur:  

Jules Overmars (voorzitter), Wubbo de Raad (vice-voorzitter), Pieter van der Veen 

(penningmeester), Annemieke Janse, André Verwer, Erna Balk, Jan van Benthem en Yvonne de 

Hamer (secretaris en notulist). 
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Afwezig met kennisgeving:  

Francien Vriend (Mercatus), wethouders W. Haagsma en H. Suelmann, A. Kerkhoven 

(dorpscoördinator – gem. NOP), H. Bakker van (Wijkbeheer – gem. NOP), afvaardiging STEK 

en kandidaat bestuursleden Mark Mooiweer (ziek) en Marieke Bos (werk). 
 

Totaal aantal aanwezigen: 65 personen hebben de presentielijst getekend. 
 

1.  Opening  

De voorzitter, Jules Overmars, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In 

het bijzonder diverse ambtelijke medewerkers van de gemeente Noordoostpolder, 

vertegenwoordigers namens onze buurdorpen Marknesse en Ens, de pers en natuurlijk 

gastspreker Klaas Eissens. Planning nieuwbouw wordt kort toegelicht. Er is een grote groep 

mensen die betrokken is geweest bij de plannen voor de invulling van kavel Penders, hier 

wordt waardering voor uitgesproken. In 2012 is een DOP gemaakt, een deel hiervan is 

uitgevoerd, een deel bleek niet haalbaar. Het doel is Kraggenburg tot een leefbaar dorp te 

houden. Ook is verheugd gereageerd op het samengaan van de beide scholen en de start van 

de nieuwbouw/verbouw. De Nacht van  Kraggenburg wordt door Jules gememoreerd als een 

fantastische happening met veel dank aan de vele vrijwilligers die dit in korte tijd tot stand 

hebben gebracht. Jules bedankt iedere vrijwilliger die zich inzet voor het dorp en/of voor een 

ander. Jules haalt aan dat het zijn laatste jaarvergadering is en dat dit moment  daarom voor 

hem extra speciaal is. 

 

2. Notulen van de  jaarvergadering van 22 maart 2017 (verslag in Uitkijk en op 

de website) 

Er zijn geen opmerkingen. De beide notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Kleine 

opmerking naar aanleiding van de notulen: Jules meldt dat het zwerfvuil in de berm wordt 

opgeruimd door het dorp zelf en Level1, waarvoor dank! 

 

3. Ingekomen stukken 

Zie voor de berichten van verhindering hierboven. Er zijn geen vragen ingediend. 

 

4. Mededelingen 

Door de voorzitter wordt een aantal mededelingen gedaan: 

- Stand van zaken woningbouw 

Walstraat: Dit is door de gemeente in handen van een ontwikkelaar gegeven. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij info@ovtontwikkeling.nl. 

Uitbreiding: Al gememoreerd dat de gemeente nu het ontwerpbestemmingsplan maakt. 

Na de zomervakantie komt dit ter inzage en hopelijk is dit aan het eind van het jaar 

rond. De kavel is tot oktober door de gemeente verhuurd. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. 

Woningen in de kerk: Deze woningen zijn bijna klaar en dit wordt binnenkort afgerond. 

Het begin van nieuwe woningen is er. Nu volhouden met de nieuwbouw! 

Over deze woningbouw kan altijd het Dorpsbelang worden benaderd, maar vragen 

kunnen ook rechtstreeks worden gesteld aan gemeente en/of ontwikkelaar. Op 

www.kraggenburg.nl staan bij het onderdeel ‘Wonen’ verschillende artikelen over de 

woningbouw. 

- Informatie over het boerderijenboek door Piet Paauw 

De verhalen zijn klaar en de foto’s worden erbij gezocht. Piet wil een ieder die nog geen 

boek heeft besteld aangeven dat ze besteld kunnen worden via de formulieren en ook 

via www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl.  

- Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten door Jan Akkerman. 

Waterloopbos - Er is gestart met een kunstwerk en met nieuwe entree- en 

parkeergelegenheid. Ook komt er een nieuw bezoekerscentrum, dat in september 2019 

open moet gaan. Afgelopen weekend was er een rondleiding door het Waterloopbos 

voor oud medewerkers, hier zijn meer dan 200 bezoekers op afgekomen! 

Voorsterbos - Hier leven volgens een recente telling momenteel tussen de 110 en 120 

reeën. Jan komt terug op een vraag van vorig jaar, op de ingang waar veel auto’s 

staan. De ingang en rotonde is eigendom van de gemeente en Natuurmonumenten gaat 

hier over nadenken. Veel bomen hebben te kampen met de Essen-ziekte en worden om 

mailto:mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl
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deze reden en vanwege de veiligheid voor de bezoekers, gekapt. Omgevallen bomen 

laten ze bewust liggen. De Boomplantdag is dit jaar op 28 maart in het Wendelbos.  

De wandelgroep geeft bij monde van Siep Oud aan last te hebben van de hoge 

brandnetels in het Voorsterbos en vraagt of dit weggehaald kan worden. Jan geeft dit 

mee aan de boswachters. 

Andere mededelingen 

- Maandag 26 maart hebben we van de provincie een update ontvangen over het 

vervangen van het asfalt op de Kraggenburgerweg, de Leemringweg en de Repelweg. 

De weg wordt ook 80 cm breder gemaakt en de planning is vooralsnog als volgt: 

Kraggenburgerweg september/oktober van dit jaar 

Repelweg voorjaar of zomer 2019 

Leemringweg voorjaar of zomer 2020 

- Volgend jaar bestaat Kraggenburg 70 jaar. Komen er ideeën of plannen opborrelen voor 

zo’n lustrumjaar, ga dan in overleg met het bestuur Dorpsbelang (graag insturen via 

dorpsbelang@kraggenburg.nl) en de Feestcommissie.  

- Bestuur Dorpsbelang heeft met de watersportvereniging Kraggenburg (WSVK), de 

ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK) en Natuurmonumenten in samenwerking 

met de KNHM en de gemeente Noordoostpolder, afgelopen jaar gewerkt aan het project 

“de Brug”. D.w.z. een brug over de Zwolse vaart, zodat op die manier het Voorsterbos 

en het Waterloopbos met elkaar verbonden worden voor voetgangers en fietsers. 

Gelijktijdig wordt bij dit project gekeken hoe we de Loswal en omgeving kunnen 

opknappen, het herstel van de Bietenbrug en naar verbetering van de toegang tot het 

Voorsterbos bij de rotonde. In de Uitkijk van november 2017 heeft hierover een artikel 

gestaan. Wij hebben voor de brug een subsidieaanvraag ingediend, helaas is deze niet 

aan ons toegekend omdat het totale subsidiebedrag hiermee werd overschreden. Er 

mogen geen onderdelen uit de aanvraag worden geschrapt om hiermee wel onder het 

beschikbare bedrag te komen. Een projectaanvraag wordt in één keer goedgekeurd of 

afgekeurd. Het project kreeg met 16 punten wel een positieve score van de daarvoor 

ingestelde adviescommissie (hoogste score was 19 punten). Ter ondersteuning van de 

subsidieaanvraag was er een film gemaakt door Klaas Eissens. Deze film werd als 

toelichting deze avond getoond  en kreeg de nodige bijval van de aanwezigen. Nu komt 

er het plan om de brug te vervangen door een pontje, waardoor toch “de verbinding” 

gerealiseerd kan worden.  Of deze op zonne-energie komt of dat het een trekpontje 

wordt is nog niet bekend. 

 

5. Jaaroverzicht secretaris 2017 

Het jaaroverzicht wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

6. Jaarverslag penningmeester 

70% Van de inwoners van Kraggenburg is lid van het Dorpsbelang en 87% heeft een 

automatische incasso. De Rabobank heeft ons in 2017 € 1500,- gegeven i.p.v. de € 1000,- 

normaliter. We hebben € 400,- ontvangen vanuit het positieve resultaat van de Uitkijk. Voor 

de uitwerking van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) is een bijdrage ontvangen van de 

gemeente. De post ‘Onttrekking nog te besteden gelden’ komt dit jaar vrij. Een deel van deze 

post is gebruikt voor de Nacht van Kraggenburg (NvK) en ook voor de materiaal kosten van de 

kerstversiering. Vanuit de zaal klinkt waardering voor deze versiering. Er is nog geld over en 

Pieter vraagt of men zich wil melden bij het Dorpsbelang voor een bijdrage  voor projecten 

en/of ontwikkelingen, die ten gunste van de leefbaarheid van ons dorp dienen. Voor de film 

over “de Brug” is  naast een bijdrage van de initiatiefnemers, ook een bijdrage  van de 

gemeente ontvangen. Er zijn geen vragen over het resultaat van de jaarrekening 2017 van het 

bestuur van Dorpsberlang. 

De Uitkijk heeft iets teruglopende advertentie inkomsten. Kosten zijn gelijk gebleven. 

Door het mooie weer heeft de Feestweek afgelopen jaar goede dagen gedraaid waardoor de 

inkomsten hoger dan verwacht zijn uitgevallen. Er zijn geen vragen over de commissies. 

 

7. Verslag kascommissie 

Vorig jaar waren in de kascommissie benoemd: Jacques van der Ploeg en Joop Stengs. Helaas 

is Joop ons ontvallen, waarvoor Cees Meijs in zijn plaats gevraagd is. Jacques meldt aan de 

vergadering dat alles er prima uitziet en dat hij namens de kascommissie voorstelt om de 
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penningmeester décharge te verlenen. De vergadering verleent op basis hiervan décharge aan 

het bestuur en heeft daarmee de jaarrekening 2017 en balans per 31-12-2017 goedgekeurd. 

 

8. Benoeming kascommissie 

Jacques blijft kascommissielid en Leon van der Wekken wordt benoemd als nieuw lid. 

 

9. Begroting 2018 en vaststellen contributie 

Pieter v.d. Veen geeft een toelichting op de begroting van 2018. Onderhoud van de pannakooi 

en het opzetten van de Groenbrigade komen er nu wel aan. Er wordt gevraagd waarom het 

bestuur van Dorpsbelang dat opvoert i.p.v. de gemeente. Dit komt omdat er bij realisatie van 

de pannakooi en later bij de speeltuin aan de Voorstraat is afgesproken dat het onderhoud 

voor rekening van het dorp en daarmee van Dorpsbelang komt. Naar aanleiding hiervan wordt 

gevraagd of de gemeente dan nog wel de inspectie bij de speeltuin uitvoert. Toegezegd wordt 

dat dit nagevraagd zal worden bij de gemeente. 

Contributie wordt niet verhoogd en hierbij vastgesteld. Daarna wordt de begroting 2018 door 

de vergadering vastgesteld.  

 

10.  Bestuursverkiezing 

Jules geeft het woord aan vice voorzitter Wubbo. Statutair aftredend en niet herkiesbaar zijn 

Erna Balk en Pieter van der Veen. Aftredend en niet herkiesbaar (3 termijnen) is Jules 

Overmars. In de 3 ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor: Marieke 

Bos, Marian Meijs en Mark Mooiweer. 

Het bestuur heeft uit zijn midden (zoals in de statuten is vastgelegd) de heer André Verwer tot 

voorzitter benoemd. Vervolgens spreekt André een dankwoord in de richting van Pieter; 

Annemieke spreekt waardering en lof uit in de richting van Erna en tot slot spreekt Wubbo 

Jules toe. Alvorens daartoe over te gaan, vraagt hij aan Jules om het voorzitterschap formeel 

over te dragen aan de nieuwe voorzitter door overhandiging van de voorzittershamer. Daarna 

memoreert Wubbo een aantal belangrijke zaken, waaraan Jules gedurende de afgelopen negen 

jaren sturing en leiding heeft gegeven. Niet alleen binnen Kraggenburg was Jules actief ook via 

o.a. het 10 dorpen overleg heeft hij van zich laten horen. Naar de mening van het bestuur zijn 

gezien zijn grote inzet voor ons dorp en de vele activiteiten waaraan hij heeft meegewerkt, 

aanleiding voor het bestuur geweest om aan de algemene leden vergadering van Dorpsbelang 

voor te stellen, conform artikel 3 lid 4 van de statuten, om Jules Overmars voor te dragen als 

ere lid van de vereniging. Dit voorstel wordt vervolgens met applaus door de vergadering 

ondersteund. Hierna volgt de overhandiging van de oorkonde met fles wijn en voor Marian 

Overmars biedt de vice voorzitter als dank een boeket bloemen aan. Daarna spreekt Klaas Jan 

Loosman (IGW) mede namens Nancy Kamstra (Carrefour) nog dankwoorden uit in de richting 

van Jules. Tot slot antwoordt Jules met enkele woorden van dank aan de vergadering. 

 

11. Jaarplanning Dorpsbelang 

Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten zoals die door het bestuur zijn 

aangediend, kort doorlopen. Een aantal zaken loopt gewoon door en een aantal is mogelijk 

nieuw. Voor alles geldt dat Dorpsbelang graag de dorpsbewoners bij de plannen en projecten 

betrekt zodat het ook draagvlak heeft. 

- Graag aan de slag met plannen en ideeën vanuit bevolking 

- Inrichting openbare ruimte naast de school (dorpscentrum) 

- Planontwikkelingen en start uitvoering gebied tegen over de Gerrit Klokstraat en 

rondom de wadi 

- Samen met de school opzetten van dorpsbibliotheek 

- Opzetten en start van groenbrigade 

- Contacten met verenigingen in dorp zoals Be Fair, FC Kraggenburg en OVK 

- Voortzetting project ‘De Verbinding” met aandacht loswal, jachthaven en entree naar 

het bos  

- Contacten met dorpsbelangen via 10 Dorpenoverleg en specifiek met Ens en Marknesse 

voor aanpak gezamenlijke belangen 

- Uitwerking van het digitaal dorpsplein voor Kraggenburg – hier is leadersubsidie voor 

aangevraagd en onlangs toegezegd; nu kan dit project doorgaan. 

- Ideeën voor het 70-jarig bestaan volgend jaar zijn zeer welkom! 
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12. Rondvraag 

Er worden verschillende vragen gesteld over het aanbod van sociale huurwoningen. “Waarom 

bouwt Mercatus niet op kavel Penders?” Wubbo antwoordt dat Mercatus haar woningenbestand 

baseert op de toekomstige vraag en zij heeft berekend dat tot 2027 er voor Kraggenburg 95 

huurwoningen nodig zijn. Op dit moment bezit Mercatus 101 huurwoningen. Bij deze 

berekening houdt men ook rekening met de gemiddeld zoektijd naar een huurwoning en die is 

voor Kraggenburg met 0,83 jaar erg laag. De gemiddelde zoektijd voor de andere dorpen ligt 

op 1,21, waaruit blijkt dat Kraggenburg volgens Mercatus dus goed scoort. Het kan dus zijn 

dat huurwoningen die vrij komen, in de verkoop komen. Als er heel veel vraag naar komt, kan 

het zijn dat Mercatus haar beleid gaat bijstellen. Dat zal dan zeker door het bestuur van 

Dorpsbelang bepleit worden. Uit de vergadering komen vervolgens verschillende opmerkingen 

waaruit blijkt dat in de praktijk de Kraggenburgse jeugd vaak lang staat ingeschreven, omdat 

er eerder mensen uit de omgeving worden geplaatst, omdat die hoger op de lijst van 

inschrijvingen staan. Vanuit het bestuur wordt opgeroepen om heel concreet met voorbeelden 

te komen (onderbouwd met data) zodat wij aan de hand daarvan met  Mercatus in overleg 

kunnen en zo nodig hen kunnen uitnodigen voor een gesprek om deze discussie aan te gaan in 

een ledenvergadering. Hierbij ook aandacht geven aan de starterswoningen en 

levensloopwoningen zodat mensen langer in ons dorp kunnen blijven wonen. 

Op de vraag waarom sommige huurwoningen van Mercatus wel zijn opgeknapt (zoals bijv. de 

gehele Pioniersstraat) en andere niet, wordt geantwoord door het bestuur dat deze vanzelf aan 

de beurt komen indien nodig. 

Vervolgens wordt gevraagd aan het bestuur hoe wij ook kunnen profiteren van de 

Windmolengelden. Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat dit onderwerp al twee keer met 

het college van B&W is besproken in het 10-Dorpenoverleg, met als reactie vanuit het college 

dat zij “er niet over gaan”. Via de inbreng voor het college programma 2018-2022 vanuit het 

10 dorpenoverleg, is dit onderwerp op verzoek van Kraggenburg wel opgenomen onder het 

mom van “wij willen gelijke ontwikkelingskansen hebben als de andere dorpen”. Nu maar 

afwachten wat de onderhandelende partijen daarmee gaan doen. 

Terugkomend op het potje dat ‘over’ is, wordt er geopperd om met de directie van de 

Fladderiep in overleg te gaan omtrent het schoolplein. Geantwoord wordt dat er al gesprekken 

gaande zijn. Daarnaast zou voor de Feestweek Commissie (FWC) in de begroting wat extra 

geld gebudgetteerd kunnen worden voor het jubileum jaar. Als reactie op dit laatste voorstel 

wordt vanuit het bestuur geantwoord dat de jaarlijkse bijdrage van € 1500 juist bedoeld is 

voor de lustrum bijeenkomsten. Maar het bestuur heeft binnenkort een gesprek met de FWC 

en dan komt dit onderwerp zeker aan de orde. 

Een aantal jaren geleden is gevraagd naar het rondje Noordoostpolder als fietspad over de dijk 

en waar het stuk dijk tussen Ens en Kadoelen nog ontbreekt. Gevraagd wordt naar de stand 

van zaken. Wubbo antwoordt dat de besluitvorming was afgerond, maar nu blijkt bij 

aanbesteding dat het geheel fors duurder wordt. Dit betekent dat de drie partijen (provincie, 

waterschap en gemeente) weer terug moeten naar hun besturen om voor het ontbrekend 

gedeelte instemming te krijgen. De gemeente heeft dit verzoek over de verkiezingen heen 

getild, waardoor besluitvorming pas in juni verwacht wordt. Als ook de beide andere partners 

positief besluiten, betekent dit dat de realisatie een jaar langer op zich laat wachten (2019).  

Gevraagd wordt naar de schade aan het kunstwerk Pier en Horizon, dat  met de laatste storm 

is losgeschoten en weggewaaid. Vanuit het bestuur wordt gemeld dat er tussen 

Rijkswaterstaat, provincie en gemeente afspraken zijn gemaakt over het herstel.  

Omtrent het gehele bos-lint rond het dorp wordt gevraagd of het beter onderhouden kan 

worden. Daarbij wijst de vragensteller vooral op het gedeelte ten noorden van de Walstraat. 

Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat het gehele bos-lint (incl. ten noorden van de 

Walstraat) aandacht zal krijgen . Mogelijk als een klus bij de klussen dag en/of als start voor 

de nog op te richten groenbrigade. 

 

Als toevoeging na de vergadering komt nog de opmerking dat  de wegsplitsing in de Voorstraat 

t.h.v. de kerk/Kapsalon Geniet niet praktisch,  zeer onduidelijk en gevaarlijk is. Veel mensen 

houden zich er al niet aan, maar het maakt het ook gevaarlijk voor de 

Kapsalon/snackbar/Kachelwinkel. Gevraagd wordt of het  weer naar de oude opzet teruggezet 

kan worden?  
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13.  Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het 

officiële gedeelte van de jaarvergadering. 

 

Na de pauze vertelt Klaas Eissens over zijn passie waarmee hij de hele wereld over is gegaan: 

beeld en geluid. 

 

Yvonne de Hamer, Secretaris Dorpsbelang 

 

 

 

JAAROVERZICHT VERENIGING DORPSBELANG 
KRAGGENBURG 2018 IN VOGELVLUCHT 
 

Bestuurssamenstelling: 

André Verwer (voorzitter)   Annemieke Janse 

Wubbo de Raad (vice voorzitter)  Jan van Benthem 

Yvonne de Hamer (secretaris)  Marian Meijs 

Mark Mooiweer (penningmeester)  Harmen Scholtalbers 

 

Woningbouw 

Eind 2018 is bekend geworden dat er gebouwd gaat worden aan de Walstraat, medio mei gaat 

de bouw van start! Ook is het startsein gegeven voor Kavel Penders. Als het goed is, is op het 

moment dat u dit leest het ontwerp bestemmingsplan goedgekeurd en kan er een start 

gemaakt worden met de verkoop van de kavels en het bouwrijp maken van het terrein. 

 

Zorg 

Deze activiteit loopt nog steeds via de werkgroep Omzien (zorg en welzijn in Kraggenburg). 

Binnen deze werkgroep is er ook contact met de buurtwerker van Carrefour en de 

wijkverpleging van de Zorggroep ONL.  

Er is een enquête gehouden onder de jongeren en jonge gezinnen en de uitslag hiervan is 

gepubliceerd in de Uitkijk. Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat onze jeugd het prettig 

wonen vindt in Kraggenburg, maar dat er onder de jonge gezinnen toch behoefte is aan een 

kinderdagverblijf, naast de gastouders.  

Iedere dinsdagochtend is er koffie-ochtend waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Regelmatig is er op deze ochtend een lezing/spreker over uiteenlopende onderwerpen. 

De ontwikkeling van het digitale dorpsplein is in volle gang en medio 2019 wordt er meer 

bekend. 

 

De Fladderiep 

Afgelopen september is het nieuwe schoolgebouw geopend. Mooi dat alle kinderen van 

Kraggenburg nu onder één dak les krijgen. Ook de peuterspeelzaal is hierin geïntegreerd. 

 

Het Pontje 

Met meerdere partijen heeft Dorpsbelang gewerkt aan een verbinding over de Zwolse Vaart, 

project “de Brug”. Dit project is gaandeweg veranderd in project “Het Pontje”. Er is een 

subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied van de provincie. Half 

februari 2019 is bekend geworden dat deze aanvraag is gehonoreerd. 

 

Boerderijenboek 

Ruim 30 vrijwilligers uit Kraggenburg hebben er met elkaar voor gezorgd dat ook Kraggenburg 

een eigen Boerderijenboek heeft uitgebracht. In dit prachtige boek staan alle boerderijen met 

foto en informatie.  

 

De dorpsschouw 

De schouw heeft een aantal punten opgeleverd die voor verbetering vatbaar waren of hersteld 

moesten worden. De gemeente hier goed gehoor aan gegeven.  
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Openbare ruimte 

Met aanwonenden en de volkstuinders is geprobeerd plannen te realiseren voor een 

aantrekkelijke invulling van het gebied tussen de Gerrit Klokstraat en de Hertenweg. Wegens 

een gebrek aan animo is dit project helaas gestrand. Vanuit de gemeente wordt bekeken of er 

nog mogelijkheden zijn. 

Met de inwoners van de voormalige kerk, de schoolleiding en bestuur Dorpsbelang wordt 

gesproken over de invulling van de nieuwe openbare ruimte naast het nieuwe schoolplein. 

 

Fietspad over de Zwartemeerdijk  

Het is een gezamenlijk project van gemeente, provincie en waterschap. Er is nog steeds te 

veel onduidelijkheid over de kosten. Mogelijk dat er na de verkiezingen meer duidelijkheid 

komt. 

 

Bezoek burgemeester 

Begin februari kon Kraggenburg kennismaken met de nieuwe burgemeester. Er zijn veel 

mensen naar de bus gekomen om een praatje te maken. Het was een bijzondere ontmoeting 

en de burgemeester heeft een goede indruk gekregen van Kraggenburg. 

 

STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) 

De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook het afgelopen jaar weer vele activiteiten 

georganiseerd waar veel Kraggenburgers aan hebben meegedaan en velen hebben 

meegeholpen om dit te realiseren. 

* 25 april – dorpsschoonmaak. Gecoördineerd vanuit STEK hebben alle kinderen van de 

Fladderiep geholpen aan de jaarlijkse dorpsschoonmaak. 

* 12-dorpenloop op 14 april. Organisatie is in handen van AV-NOP. Bij de finish in 

Kraggenburg werden de lopers verwelkomd met een heerlijke appel. 

* 27 april – Koningsdag. We hebben bij Het Monument de vlag gehesen, dit jaar voor de 

laatste keer door Dhr Kombrink. Het vlag hijsen wordt nu overgenomen door Pim Bolsius. De 

kinderen mochten hun fiets versieren en een rondje met de versierde fietsen door het dorp. 

* 6 mei – Steppentocht, organisatie is in handen van Level1. Stek regelt de verkeersregelaars 

en de binnenkomst bij de finish is door De Zotte Leeuwkes verzorgd. 

* 18 mei – De 40e Leeuwenronde. Dé hardloopwedstrijd met verschillende afstanden in 

Kraggenburg en omgeving. 

* 29 augustus – Vakantieactiviteit voor de kinderen. Voor de bovenbouw een speurtocht door 

het dorp en voor de onderbouw spelletjes op het grasveld. 

* 1 september – Een jeugdactiviteit voor de jeugd t/m 16 jaar. We gingen naar het 

trampolinepark en lasergamen in Kuinre 

* Seniorenmiddag op 31 oktober, een gezellige middag met bingorondes en livemuziek van 

Coen Dassen en Marieke. We hebben de middag afgesloten met een stampottenmaaltijd van 

slagerij Pees. 

* 24 november – Intocht van Sinterklaas. Sinterklaas had zich verslapen en de kinderen 

mochten hem wakker maken. 

*  5 januari 2019 – Nieuwjaarsreceptie met o.a. het bloemetje voor Frans van Egmond sr. en 

de bekendmaking van de nieuwe Prins der Zotte Leeuwkes. Ook hebben we vandaag afscheid 

genomen van Joost Potters binnen het STEK. 

STEK bestuur - Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed, Wesley van der Heiden, Dick de Boer 

en Wilma van Beekhuizen. 

 

Feestweek Commissie 

De feestweekcommissie bestaande uit Kees, Rico, Daphne, Peter, Remko, Rens en Suzanne 

hebben dit jaar een foute, maar zeer geslaagde feestweek neergezet. Het thema ‘foute 

feestweek’ kwam in alle activiteiten terug. De feestweek vond dit jaar plaats van dinsdag 8 tot 

zondag 13 mei. De feestelijke week begon met de bingoavond waarbij mooie prijzen zijn 

gewonnen. De woensdag startte met een vossenjacht voor alle de kinderen uit Kraggenburg, 

naast de vossenjacht konden ouders en kinderen ook genieten van een poppenkast optreden. 

Woensdagavond werd met een grote opkomst genoten van de polderband Full House. Na het 

succes van vorig jaar wat betreft de ‘doe activiteit’ mochten de wijken op de donderdagmiddag 

een trouwjurk ontwerpen. De mooie creaties werden op het podium gepresenteerd. ’s Avonds 

stond de playbackshow terug van weggeweest op het programma. Het was een gezellige 
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avond en het onderdeel werd goed ontvangen. Op de vrijdag werden de tourtochten 

georganiseerd voor fietsers, wielrenners en motoren. Na afloop stond er een lekker stukje 

hartige taart klaar verzorgd door de kookclub. Daarna volgde de familieavond waarbij dorp 

West er met de overwinning vandoor ging. Zaterdag werd er gevolleybald en de dag werd 

afgesloten met een grote bbq, vanwege het prachtige weer was er mooie grote opkomst. De 

feestweek is afgesloten met een zonnige kerkdienst op het terras van de feesttent. 

 

De feestweekcommissie kijkt terug op een geslaagde en vooral gezellige foute feestweek. De 

inzet van alle wijken heeft hier weer toe bijgedragen. We hopen dat we iedereen komende 

feestweek weer mogen begroeten, een bijzondere feestweek omdat Kraggenburg 70 jaar 

bestaat. Het thema van de komende feestweek is: Rock ’n Roll.  

 

Feiten Dorpsbelang 

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd.                                    

 

Binnen ons dorp is overleg geweest met:  

• Be Fair en FC Kraggenburg 

• Feestcommissie 

• STEK 

• OVK 

• De Fladderiep 

• IJsvereniging Klein Cortina 

 

Bestuur Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met: 

• Besturen Dorpsbelangen Ens en Marknesse 

• Verschillende wethouders en ambtenaren 

• IGW en wijkbeheer van de gemeente 

• Woningbouwcorporatie Mercatus 

• Ambtenaren van de provincie Flevoland 

 

Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in: 

• 10-dorpenoverleg (besturen van Dorpsbelangen uit de 10 dorpen) 

• Gemeente over de industrieterreinen, de dorpsschouw, de openbare ruimtes en de 

nieuwbouw 

• Betreffende energietransitie 

• Rabobank Team Oost 

• Flitskennismaking met het nieuwe college in de Poldertoren 

 

Activiteiten door bestuur Dorpsbelang: 

• Plantjesdag (21-04-2018). Verkoop in het dorp van zomerbloeiers voor een klein 

bedrag. 

 

 

 

NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG 
 

De winterstop is weer voorbij en er wordt alweer volop gevoetbald op ons  

mooie sportpark de Brem!  

 

 

Senioren  

Met ingang van het seizoen 2019-2020 zal Arnold Roossien aantreden als hoofdtrainer bij FC 

Kraggenburg. De Emmeloorder volgt hiermee Gerrit Bien op, die Kraggenburg de afgelopen 

twee seizoenen onder zijn hoede heeft gehad. Roossien is een relatief jonge trainer, die na één 

seizoen SC Emmeloord getraind te hebben, nu bij de jeugd van SV Urk de talenten traint. 

 

Roossien is op dit moment zelf ook nog actief als speler bij SC Emmeloord. Met het 8e elftal 

heeft hij meegedaan aan het jaarlijkse Fruittoernooi in Kraggenburg. Hierbij heeft hij de sfeer 
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bij FC Kraggenburg geproefd, hetgeen hem enthousiast gemaakt heeft. De gezelligheid en 

prachtige accommodatie hebben hem doen besluiten om te solliciteren naar de functie.   

 

In Roossien denkt het bestuur een trainer gevonden te hebben, die van FC Kraggenburg een 

stabiele 4e klasser kan maken.  Daarbij denken wij dat Roossien goed in staat zal zijn om zijn 

enthousiasme op de spelersgroep over te brengen. Het bestuur wenst Arnold veel succes voor 

het komende seizoen. 

 

Jeugd 

Dit seizoen zijn we een samenwerking aangegaan met SV Ens waar we veel positieve reacties 

op krijgen. Voor beide verenigingen betekent dit een grote verandering, maar voor de jeugd 

betekent dit meer kansen, voetballen op je eigen niveau en de mogelijkheid te groeien. Om al 

deze teams te voorzien van de nodige informatie en begeleiding zijn er vanuit Kraggenburg en 

Ens vrijwilligers aan het werk in onder andere een Jeugdcommissie en een Technische 

Commissie.  

 

Wout van Keulen vertegenwoordigt de jeugd van FC Kraggenburg bij de Technische 

Commissie, maar we zoeken er nog iemand bij die hem kan versterken. Daarnaast hebben we 

nog altijd niet voor alle teams trainers gevonden en nog niet alle teams hebben een vaste 

leider of leidster.  

Dus maar een oproep voor een ieder: meld je als vrijwilliger voor bovenstaande functies. We 

hebben jullie hard nodig!  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ramon Willeman, jeugdcoördinator van FC 

Kraggenburg (06-20456850 of ramon@willeman.nl). 

 

Evenementen 

- Op 15 juni 2019 is weer de jaarlijkse FC dag!  

Zet dit evenement alvast in je agenda!  

 

Een sportieve groet,  

  het Bestuur 

 

 

 

IN GESPREK MET DE BURGEMEESTER 
 

Daar sta je dan, samen met enkele andere Kraggenburgers, op de parkeerplaats bij Van Saaze 

voor een gele schoolbus te wachten op je beurt. Het is een ludieke actie van de nieuwe 

burgemeester Harold Bouman, om in een Amerikaanse schoolbus elk polderdorp aan te doen 

en zo enkele dorpsbewoners te spreken. Elk onderwerp is mogelijk en de enige voorwaarde is 

dat het maar 5 minuten mag duren.  

Harmen Scholtalbers regelt de afspraken per persoon, de rest wacht buiten in de winterkou en 

dan mag ik de bus in. Het ziet er gezellig uit met een jukebox en een koffieautomaat en Harold 

zit al op mij te wachten samen met André Verwer, onze dorpsvoorzitter. 

Het gesprek gaat over de fruitteelt in Kraggenburg, in het verleden, het nu en de toekomst. En 

welke rol mijn bedrijf met opvolger, daar in speelt. Daarbij kaart ik o.a. de noodzaak van de 

arbeidsmigranten aan en de bijbehorende deugdelijke huisvesting. Deze mensen zijn 

onmisbaar voor de agrarische sector in deze regio. Harold stelt met veel interesse zijn vragen 

en luistert aandachtig naar mijn relaas. De afgesproken 5 minuten worden al gauw het 

dubbele. Mijn indruk is dat deze man zich op deze manier snel inwerkt als goede burgervader 

in de Noordoostpolder. 

 

René Besseling 

mailto:ramon@willeman.nl
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AVONDVIERDAAGSE 2019 
 

Het is alweer bijna zover, de Avondvierdaagse. Jij loopt toch ook mee?  

 

Dit jaar wordt er gelopen van 1 tot en met 5 april. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Maandag 1 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 2 april Eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 3 april Tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 4 april Derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 5 april Vierde avond 17.30 uur starten bij Het Klokhuis 

 

De kosten voor de 5 en 10 km avondvierdaagse bedragen € 5,50 per persoon. De kosten voor 

de peuterloop zijn € 2,50 per persoon.  

 

Je kunt je opgeven door middel van bijgevoegde antwoordstrook of op de startavond zelf. De 

kosten moeten gelijk worden voldaan bij opgave.  

 

Wij wensen je alvast veel loopplezier! 

 

Namens Be Fair, 

 

Inge van Leeuwen 

Daphne van den Berg 

 

 

Oproep: 

Elk jaar worden de routes uitgezet door middel van pijlen. Deze routes moeten elke dag 

opnieuw worden uitgezet voordat de lopers van start gaan. Wij gaan er vanuit dat de laatste 

lopers de pijlen weer mee terug nemen.  

 

Wie wil ons helpen met het uitzetten van de routes? Je kunt je hiervoor aanmelden 

via avondvierdaagsekraggenburg@hotmail.com. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antwoordstrook Avondvierdaagse 2019 

 

Ja, ik heb zin om mee te lopen. 

 

Mijn naam is:       peuterloop / 5 km / 10 km 

Medaille nummer: 

 

Naam:        peuterloop / 5 km / 10 km   

Medaille nummer:  

 

Naam:        peuterloop / 5 km / 10 km 

Medaille nummer: 

 

Deze antwoordstrook en het geld kun je inleveren bij: 

 

Inge van Leeuwen (06-30375130) – Middenweg 14 

Daphne van den Berg (06-42130846) – Jacob Bruintjesstraat 27 
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NIEUWS VAN STEK 
 

Helaas heeft er in de vorige Uitkijk niks van STEK ingestaan. Dus deze 

keer een extra lang overzicht van STEK, ook over activiteiten die al iets 

langer geleden zijn.  

 

DE NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op zaterdag 5 januari mochten we vele dorpsbewoners welkom heten en 

blikte onze dorpsvoorzitter André Verwer terug op de zaken waar 

dorpsbelang zich het afgelopen jaar mee heeft bezig gehouden. Dit jaar een 70-jarig bestaan 

van Kraggenburg! Een prachtig doek werd onthult en staat nu te pronken op het grasveld aan 

de voorkant bij Van Saaze. 

 

Het bloemetje werd dit jaar uitgereikt aan Frans van Egmond senior. Welverdiend! Bestuurslid 

geweest van het dorpshuis, ook nu nog steeds actief als vrijwilliger. Hij is ook mede 

initiatiefnemer van de Postcode Roos voor het dorpshuis, waarmee iemand zonder een goede 

locatie van een dak, of beperkt budget, gebruik kunnen maken van zonne-energie. Betrokken 

geweest bij de nieuwe jeu de boule vereniging (Kragge - boulers) en zorgt voor het 

onderhoud. Is erelid en voetballeider van het 3e. Heeft in het verleden de voetbalborden 

geregeld; de sponsoring en de bestickering. Behalve leider is hij ook nog actief als fluiter voor 

de jeugd. Ook is hij ook nog beschikbaar voor het onderhoud van de velden en het terrein. 

Voor STEK is hij een vaste waarde als verkeersregelaar. 

Gewapend met elektrische rugspuit en Pireco middelen spuit hij menig straatje, pleintje, 

schutting en terras vrij van alg en groen. 2x Per jaar, waarbij ook het onkruid een tik krijgt. Bij 

menig iemand thuis, maar ook her en der in het dorp zoals dorpshuis, kantine en 

begraafplaats.  

 

De Feestweekcommissie gaat dit jaar helemaal los met het Thema Rock & Roll! 

 

Ook hadden we weer een geweldige verloting, met prijzen die beschikbaar gesteld zijn door 

bedrijven uit Kraggenburg en omgeving. Vanaf deze plaats willen wij graag deze sponsoren 

hartelijk bedanken! 

 

En dan was er nog de bekendmaking van onze nieuwe Prins carnaval.  

Prins Avantime, alias Jeroen Paauw. Zijn adjudant is Frans -Alpine- Van Egmond. Het 

carnavalsthema is: Blik voor-ruit.  

 

Kortom het was een gezellige middag/avond met leuke ingrediënten, met als afsluiter heerlijke 

broodjes! 

 

Het prachtige bloemstuk op het podium was verzorgd door Agnes Muijsers en Roelie de Witte. 

Bedankt dames! 

 

Bij STEK hebben we afscheid genomen van Joost Potters. Enorm bedankt voor je inzet Joost! 

 

Voor in de agenda: 

 

Dorpenschoonmaak 

Op een woensdagmorgen in april gaan we i.s.m. de kinderen en leerkrachten van de 

Fladderiep veel zwerfafval opruimen in Kraggenburg. Met een prikstok, handschoenen en een 

vuilniszak gaan we het dorp in.  

 

De 12-dorpenloop,  

Het hardloopevenement van dorp naar dorp zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 13 april. 

 

Koningsdag 

Op zaterdag 27 april vieren we weer Koningsdag, met deze keer wat extra’s! 
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Leeuwenronde 

Op vrijdag 17 mei hebben we weer de mooie Leeuwenronde! Nog even tijd om te trainen dus! 

 

Zien we jullie bij één van deze activiteiten? 

 

Groet, 

 

STEK Kraggenburg 

 

Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed, Wesley van der Heiden, Dick de Boer en Wilma van 

Beekhuizen 

 

 

 

WERKZAAMHEDEN N352 REPELWEG 
 

Wanneer 

Provincie Flevoland gaat van maandag 1 april tot en met vrijdag 10 mei 2019 groot onderhoud 

uitvoeren aan de Repelweg. Het onderhoud bestaat uit het verbreden van de weg en het 

vervangen van het asfalt. Tegelijkertijd worden er ook andere zaken aangepakt zoals het 

plaatsen van nieuwe verkeerslichten.  

Tijdens de wegwerkzaamheden is de Repelweg in twee fases afgesloten voor al het 

wegverkeer. Bij beide fases is de kruising Voorsterweg/Repelweg in één richting open voor het 

verkeer. Dit levert overlast op voor bewoners, weggebruikers en busreizigers. 

  

Bestemmingsverkeer fase 1 

Tijdens de eerste fase, van maandag 1 april tot en met vrijdag 19 april aanstaande, rijdt 

verkeer tussen Kraggenburg en de Voorsterweg (o.a. Waterloopbos en NLR) om via de N719 

Leemringweg, N331 Vollenhoverweg en de N352 Repelweg (en omgekeerd). Vanuit Marknesse 

en Vollenhove is de Voorsterweg gewoon bereikbaar via de Vollenhoverweg/Repelweg. 

 

Bestemmingsverkeer fase 2  

Tijdens de tweede fase, van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 10 mei aanstaande, is de 

Voorsterweg bereikbaar via de route Kraggenburgerweg/Repelweg. Dat houdt in dat verkeer 

vanuit Vollenhove en Marknesse om moet rijden, via de N331 Vollenhoverweg, N719 

Leemringweg en de N352 Kraggenburgerweg/Repelweg (en omgekeerd). 

 

Doorgaand verkeer fase 1 en 2 

Doorgaand verkeer tussen de A6/N50 en Vollenhove/Meppel rijdt tijdens beide fases om via 

Emmeloord en Marknesse (A6/N331). Verkeer tussen Kraggenburg en Vollenhove kan gebruik 

maken van de N719 Leemringweg en N331 Vollenhoverweg. 

 

Openbaar vervoer fase 1 en 2  

Tijdens de hele periode rijdt bus 71 (Zwolle – Emmeloord via Zwartsluis) een aangepaste 

route. Het is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk om met het openbaar vervoer van 

Kraggenburg rechtstreeks naar Vollenhove te reizen en viceversa. 

 

De lijnbus rijdt vanaf Marknesse via de Vollenhoverweg rechtstreeks naar Vollenhove. Tussen 

Marknesse en Kraggenburg wordt een pendelbus ingezet. De volgende haltes worden door de 

pendelbus bediend: Marknesse busstation, Breestraat, Leemringweg, Mammouthweg, 

Picknickplaats, De Voorst, Kraggenburg busstation.  

 

De exacte haltetijden van de pendelbus worden circa twee weken van te voren bekend en zijn 

te bekijken via www.connexxion.nl. De volgende haltes komen de gehele periode te vervallen: 

Paardenweg, Voorstersluis, Voorsterweg, Repelweg. 

Meer informatie? 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de wegwerkzaamheden? Ga dan naar www.flevowegen.nl of 

meld u aan voor onze SMS-dienst via sms.flevowegen.nl. 

http://www.connexxion.nl/
http://www.flevowegen.nl/
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FEESTWEEK 2019: ROCK ’N ROLL KRAGGENBURG 70 JAAR  
 
Het is nog heel even wachten, maar dan gaat de feestweek van start. Dit jaar is er op  
zondag 26 mei een gezamenlijke opening van de feestweek onder het genot van een pop-up 
koor! 
Woensdag 29 mei band avond – vanaf 16 jaar.  
Dit jaar komt LEAD Coverband rocken! LEAD beschikt over een grote dosis enthousiasme, 
professionaliteit en een breed allround repertoire, dit maakt het dé band voor onze Rock ’n Roll 
bandavond! 
Donderdag 30 mei playbackshow – Deelname vanaf 12 jaar.   
Na het succes van vorig jaar staat de playbackshow ook dit jaar weer op het programma. Gaan je hersens al 
kraken met welk nummer je mee gaat doen? Wij hebben onze ideeën in ieder geval al op papier staan. 
Opgeven kan nu al via: info@feestweekkraggenburg.nl   
Vrijdag 31 mei kan heel Kraggenburg genieten van de musical Vetkuiven en Bakvissen. 
Kaarten voor de musical gaan in de voorverkoop op maandag 13 mei en vrijdag 17 mei van  
19:00-21:00 uur door de feestweek commissie bij van Saaze. Kosten: <12 jaar €5 & vanaf 12 jaar €7,50 per 
persoon, gelieve gepast contant betalen. Kosten kaarten aan de deur 31 mei: €10  
 

Activiteitenschema  

Datum Activiteit Voor wie Tijden 

Zondag 26 mei 
Opening feestweek met Pop-Up koor Locatie: 
Kerk 

Iedereen 15:00 uur 

Maandag 27 mei Tentopbouw Iedereen 13:00 uur 
 Decoropbouw Iedereen 19:00 uur 

Dinsdag 28 mei Bingo Iedereen 
Tent open: 19:30  
20:00 - 22:00 uur 

Woensdag 29 mei Dreumes activiteit 2 tot 5 jaar 11:00 - 12:00 uur 
 Kinderplaybackshow 5 tot 12 jaar 13:00 - 15:00uur 

 Bandavond met coverband "Lead" 
Vanaf 16 
jaar 

Tent open: 20:30  
21:00 - 2:00 uur 

Donderdag 30 
mei 

Zeskamp Iedereen 13:00 - 16:00 uur 

 Playbackshow Iedereen 
Tent open: 19:00  
19:30 - 22:00 uur 

Vrijdag 31 mei Musical "Vetkuiven en Bakvissen"   

 Middag Iedereen 
Tent open: 13:00 uur  
Start musical: 13:30 
uur 

 Avond Iedereen 
Tent open: 19:30 uur  
Start musical: 20:00 
uur 

 Afterparty met "DJ Olaf" Iedereen 23:00 uur 

Zaterdag 1 juni Volleybal Iedereen 13:00 - 16:00 uur 
 Gezamenlijk eten Iedereen 16:00 - 20:00 uur 

Zondag 2 juni Tentafbouw iedereen 13:00 uur 

Verder willen wij alvast alle vrijwilligers, sponsoren, wijkvertegenwoordigers en verenigingen die de 
feestweek mogelijk maken, bedanken. Zonder hen is er absoluut geen feestweek mogelijk!     
 

mailto:info@feestweekkraggenburg.nl
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2E HANDS LENTE/ZOMER KINDERKLEDING & 

SPEELGOEDBEURS 
 
Op zaterdag 6 april is er in het Klokhuis van 10.00 tot 12.30 een 

tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs. Inloop is uiteraard gratis.  

 

Inbrengers betalen € 2,- en dan krijgen de spullen een plaatsje in de 

ruimte.  

Op de spullen staan prijs + maat aangegeven en het nummer van de verkoper, vanwaar ze 

verkocht worden. Erbij blijven als verkoper is dus niet nodig.  

Het is leuk dat het aanbod elke keer groeit, ook van mensen buiten Kraggenburg!  

 

Opbrengst voor dorpsschool de Fladderiep. 

 

Heb je spullen en wil je onze dorpsschool steunen? Dat kan! Je kan je spullen inbrengen voor 

onze dorpsschool de Fladderiep. Hiervoor hoef je de spullen alleen maar op tijd bij ons te 

brengen. Wij prijzen en nummeren alles en de opbrengst gaat geheel naar school. Vorig jaar is 

hier een heel mooi bedrag mee opgehaald! 

 

Blijft er kleding of speelgoed over dan zorgen wij ervoor dat dit naar een goed doel gaat. 

 

Aanmelden kan via kinderkledingbeurskraggenburg@hotmail.com. Zijn er vragen dan kan dat ook 

via de mail of bij ons persoonlijk natuurlijk. 

 

Groetjes en hopelijk tot dan!  

 

Yvonne Hulsman & Sandra Luten 

 

 

 

STEUN GEZINNEN IN ONZE POLDER EN GEEF AAN DE 
VOEDSELBANK 
 

Vanuit heel Kraggenburg zamelen we houdbare producten in voor 

mensen die zelf voor hun boodschappen naar de voedselbank 

moeten. 

 

De komende maanden staan de volgende producten centraal: 

Maart     WC papier  

April    Soep 

Mei    (20+ smeerkaas, pindakaas, jam enz.) 

 

Hoe werkt het ook al weer? Elke maand staat er een houdbare productgroep centraal welke 

ingezameld wordt. Bij de wekelijkse boodschappen kan dit product gekocht en vervolgens 

gedoneerd worden. Als de maand voorbij is wordt alles weggebracht naar de voedselbank. De 

producten worden verzameld op de volgende locaties: 

 

▪ Op de school de Fladderiep  

▪ Op zondagen in de hal van de kerk of zaal A 

▪ Elke laatste zaterdag v/d maand tijdens de openstelling van de kerk 18.00-19.00 uur 

▪ Op dinsdagen tijdens koffietijd bij het Klokhuis 

 

Iedereen alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!  

Gert & Sandra Luten  

 
 

mailto:kinderkledingbeurskraggenburg@hotmail.com
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WAT IS ER TE DOEN IN HET KLOKHUIS 
 

Zonnepanelen: 

Op 11 maart houdt de zonnepanelen coöperatie Het Klokhuis haar Jaarvergadering. In het 

afgelopen jaar hebben de zonnepanelen 31790 Kwh opgeleverd.  

 

Klussendag: 

Op zaterdag 16 maart houden we weer onze halfjaarlijkse klussendag. Wij sluiten hierbij aan 

bij NLdoet van het Oranjefonds. 

 

Jaarvergadering KLOKHUIS 

Op dinsdag 26 maart is er de jaarvergadering van de stichting Dorpshuis samen met de Raad 

van Toezicht. 

 

KLAVERJASSEN  

Op vrijdag 29 maart is er klaverjassen. Dit is de laatste klaverjasavond van dit seizoen. 

Aanvang 20.00 uur 

 

Onze wekelijkse activiteiten: 

Maandagmorgen  Bridgen 

Dinsdagmorgen  Koffietijd ’s middags: biljarten 

Woensdagmiddag  Soos  ’s avonds: biljarten 

Donderdagmorgen  Loopgroep ’s avonds: bridgen 

 

Tot ziens in het Dorpshuis 

Piet Paauw voorzitter 

 

 

 

BRIDGE CURCUS IN HET KLOKHUIS 
 

Zoals u wellicht weet, heeft het Klokhuis een bridgeclub opgericht die nu al weer 3 jaar, twee 

keer in de week, in het Klokhuis een bridgedrive houdt. Het ledenbestand telt thans 32 leden 

en daarnaast hebben we een zes tal reserve spelers. We spelen op maandagmorgen en 

donderdagavond. 

 

Om ons ledenbestand uit te breiden en geïnteresseerden de mogelijk te geven om het bridgen 

te leren, willen we bij voldoende deelname een bridgecursus organiseren waarbij u de 

beginselen van het bridgen wordt bijgebracht. Het is een laagdrempelige cursus voor iedereen 

die van kaarten houdt. 

 

Ons lid Jan van de Graaff zal deze introductiecursus leiden. Heeft u interesse om aan deze 

cursus deel te nemen of wilt u nadere informatie, neem dan contact op met Piet Paauw:  Email 

pjmpaauw@gmail.com of 06.46213112. 

 

Wij zullen dan in overleg met de deelnemers en de leider bepalen welke dag/dagdeel het 

meest geschikt is. 

 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
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SING A SONG @ DAM 16 
 

Zondag 10 maart vormt het café van HCR van Saaze het podium voor de leerlingen van Jan 

Groot Muziek. Het zijn vooral sing-a-song leerlingen die optreden. Zij zingen een popsong en 

begeleiden zichzelf op piano. Het programma is zeer divers en bestaat uit nummers van onder 

andere Dionne Warwick, Nick & Simon, Nina Simone en Herman van Veen. Ook de leeftijd van 

de leerlingen verschilt sterk. Er wordt opgetreden door kinderen, jongeren en ook 

volwassenen. 

Naast de sing-a-song leerlingen treden er ook enkele pianoleerlingen op. Zij spelen stukken 

van Einaudi, Yiruma en er staat een bewerking van Summertime van George Gershwin op het 

programma. Een volledig programma-overzicht is te vinden via www.jangrootmuziek.nl. 

 

Alle gegevens op een rijtje: 

Sing a Song @ Dam 16 

Plaats: HCR van Saaze 

Datum en tijd: zondag 10 maart, aanvang: 15.00 uur, zaal open 14.30 uur 

Entree gratis 

 

 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD IN HET KLOKHUIS 
 

Op vrijdag 22 maart houden we de laatste maaltijd van dit seizoen 

 

Ons kookteam heeft dit keer gekozen voor de internationale keuken. 

Ze maken: KIP/KERRIE 

PILAV 

STOOFPOTJE KIP 

 

De maaltijd begint om 18.00 uur. 

Het Klokhuis is open om 17.15 uur voor een aperitief. 

De kosten zijn € 3,50 ( inclusief een toetje) 

 

Opgeven voor maandag 18 maart bij: 

Piet Paauw – 06-46213112 of Email pjmpaauw@gmail.com 

Jan Rinsma – 0527-252061 of Email rinsma8317@hetnet.nl 

 

 

 

NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

Openstelling kerk op zaterdagavond 

 

In Kraggenburg is de dorpskerk op de laatste zaterdag van de maand 

open van 18.00 tot 19.00 uur. U kunt dan een kaarsje branden of een 

moment van rust vinden. Er is ook ruimte voor een gesprek en soms 

worden we verrast door een lokale organist die het orgel bespeelt. U 

kunt dan ook weer tweedehands kleding inleveren voor 

Ethiopië/Eritrea en producten voor de voedselbank Noordoostpolder 

inleveren. Van harte welkom en warm aanbevolen! 

 

'Land van Verwondering' start weer op 11 maart 

Op zaterdagochtend 9 februari heeft een groep mensen gewerkt aan een aantal projecten voor 

het ‘Land van Verwondering’. Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie inzet! 

Op 11 maart begint weer een wekelijkse cyclus van 6 keer Land van Verwondering. Kinderen 

die hieraan mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Liesbeth Winters 

 

Info: Liesbeth Winters tel: 252396 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
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40 Dagentijd 

Wist u dat we nu na de carnaval bij de veertigdagentijd zijn aangekomen? De veertigdagentijd 

(ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in 

voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt een aantal weken later 

op Stille Zaterdag. Deze periode kan op veel manieren ingevuld worden: niet snoepen, geen 

alcohol drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken. Doet u mee?  

Op de pagina https://visie.eo.nl/alles-over/40-dagentijd/ vind je allerlei artikelen over de 

betekenis van de veertigdagentijd én tips hoe je deze periode kunt vasten. 

 

Palmpasen op 14 april 

Op zondag 14 april a.s. om 10.00 uur is er in de kerk van Kraggenburg een viering in 

samenwerking met de basisschool De Fladderiep. Liesbeth Winters gaat in deze oecumenische 

viering voor. Wij nodigen u/jullie van harte uit. Hoe de viering eruit gaat zien, dat weten we nu 

nog niet. Het wordt in ieder geval een feestelijke viering. De Palmpasenstokken hebben in 

ieder geval een plaats in de viering. In deze viering zullen ook de gezegende buxustakjes 

worden uitgedeeld.  

 

Pasen 

Uiteraard is iedereen ook van harte uitgenodigd om de daaropvolgende Goede week en de 

Paaszondag, de opstanding van Jezus, met ons mee te vieren! 

 

Oecumenische viering feestweek op 26 mei 

PopUp-band met Droom, Durf, Doe en Deel als startviering van de feestweek 70 jaar 

Kraggenburg. Op zondag 26 mei om 15.00 uur zal de startviering van de feestweek 

plaatsvinden. De PopUp band zal deze viering verzorgen. Een aantal Kraggenburgers heeft al 

kennisgemaakt met deze Polderband bestaande uit jongeren uit de bovenkant van onze polder 

toen zij rondtoerden met het thema: “Kan ik iets voor je doen”.  

Veel songwriters zijn geïnspireerd door de Bijbel en laten dit in hun nummers tot uiting komen. 

PopUp speelt nu ook weer nummers met sterke songteksten. Bij deze nummers zijn passende 

teksten gezocht met een religieuze betekenis. Deze teksten worden op een bijzondere manier 

door PopUp verteld en geïllustreerd met passende beelden op een groot scherm. PopUp speelt 

nummers van onder andere Jeroen van de Boom, Marco Borsato, De Dijk, Van Dik Hout, André 

Hazes, U2 en Tom Walker. 

Aansluitend aan deze viering is er een gezellig samenzijn voor, door en met Kraggenburgers.  

Hou de (Kraggenburger)feestgids en posters in de gaten. Kom, geniet en beleef. 

Namens de oecumenische werkgroep 

 

Alice Polhoud 

 

Actie kerkbalans 

Ieder jaar wordt er in de kerken in Nederland aan het begin van het jaar de actie kerkbalans 

gehouden. We vragen aan onze leden hoeveel ze willen bijdragen aan onze kerk. Het geld is 

nodig om het gebouw in stand te houden, maar vooral om het ‘echte’ kerkwerk voort te 

kunnen zetten. Bij onze kerk is dit vooral het omzien naar elkaar door bezoekjes aan zieken en 

mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door verhalen te vertellen in de kerk, 

maar ook voor kinderen in ‘het land van verwondering’. Door er te zijn in blijde momenten 

(zoals geboorte en/of doop) maar ook in verdrietige momenten zoals sterfgevallen.  

 

Ter info: op alle bezoeken vanuit de kerk rust geheimhoudings plicht. 

Wilt u ons steunen met dit mooie werk stuur dan een e-mail: contact@pknkraggenburg.nl 

 

Let’s share the music 

De afgelopen weken zijn vele stemmen van de inwoners van ons dorp geteld en op 

zaterdagavond worden de meest gevraagde nummers gespeeld. Wij willen iedereen van harte 

uitnodigen om te luisteren, te genieten en mee te zingen bij LET’S SHARE THE MUSIC met als 

thema: “De Kraggenburger TOP40”. Een mooi begin van 70 jaar Kraggenburg! 

 

Wanneer/waar: zaterdag 16 maart in de dorpskerk aanvang 19:30 uur.                                  

 

mailto:contact@pknkraggenburg.nl
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De songs worden gespeeld door de huisband van de Mariakerk uit Vollenhove m.m.v. Aline 

Rook (piano) en Hans Hooijer (gitaar). De leadzangeres is Annelies Winters-Jansen, een oud 

inwoonster van Kraggenburg.  

 

De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkosten is altijd welkom. 

 

Verder nieuws 

 

• U kunt kerkdiensten van onze dorpskerk ook beluisteren via internet (‘kerkomroep.nl’)  

 

Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

 

dag datum tijd bijzonderheid  Voorganger 

za 
16-

mrt 
19.30 Let’s share the music: Kraggenburger top 40 

zo 
17-

mrt 
10.00 

2e lijdenszondag 

Biddag voor gewas en arbeid  

gemeentevergadering 

Dhr. H. Feijen 

zo 
24-

mrt 
10.00 3e lijdenszondag Ds. D.J. Lagerweij 

za 
30-

mrt 
18.00 open kerk op zaterdagavond 

zo 
31-

mrt 
10.00 4e lijdenszondag Mw. Ds. Rohaan - Bisperink 

zo 7-apr 10.00 5e lijdenszondag + jeugdkerk Ds. A. Palland 

zo 14-apr 10.00 

Palmzondag; Oecumenische Dienst in samenwerking met de 

Fladderiep 

Voorganger: Liesbeth Winters 

do 18-apr 19.00 Witte donderdag, avondmaal Ds. K. Sent 

vr 19-apr 19.00 Goede vrijdag viering Ds. K. Sent 

za 20-apr 19.00 Stille zaterdag viering Ds. K. Sent 

zo 21-apr 10.00 Eerste Paasdag Ds. K. Sent 

za 27-apr 18.00 open kerk op zaterdagavond 

zo 28-apr 10.00 Jeugddienst Ds. W.J. Menkveld 

zo 5-mei 10.00 Morgengebed + jeugdkerk  Commissie bijzondere diensten 

zo 
12-

mei 
10.00   Ds. J. Smit 

zo 
19-

mei 
10.00   Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 

za 
25-

mei 
18.00 open kerk op zaterdagavond 

zo 
26-

mei 
15.00  Oecumenische dienst met de PopUp band 

zo 2-jun 10.00 Tevens ook Jeugdkerk Ds. S.vd  Zee 

zo 9-jun 10.00 Eerste Pinksterdag Mw. M. Palsma 

 

* Bij alle ochtenddiensten is er oppas aanwezig 

Volg de kerk in Kraggenburg op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl 

 
 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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SAVE THE DATE: OBSTAKELRUN 
 

Voor alle inwoners van Kraggenburg en daarbuiten organiseren wij op 6 juli 2019 een 

spectaculaire obstakelrun vanwege het 70 jarig bestaan van Kraggenburg! 

 

Het belooft spannend, spectaculair en hartstikke leuk te worden! 

 

Dus iedereen, schrijf vast in je agenda: 6 juli 2019, aanvang 13.00 uur. Leeftijd 

vanaf 8 jaar. 

 

Een tipje van de sluier: glijbaan, hoogte, modder, vééééél modder en een gezellige 

after-party met beer, food en music! 

 

Gezocht: 

Wij zijn voor deze activiteit op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met 

opbouwen van de obstakels en/of die ons op 6 juli willen ondersteunen bij de 

obstakelrun met allerlei activiteiten. Zou je ons willen helpen bij dit evenement, 

stuur dan een berichtje naar Jolien Scholtens (tel:0622601397)! 

 

 

 

2E PAASDAG IS DE PAASHAAS WEER OP BEZOEK IN HET 
KUINDERBOS 
  

Traditiegetrouw organiseert Staatsbosbeheer samen met Lionsclub Noordoostpolder op Tweede 

Paasdag de 8ste editie van de ‘Noordoostpolder Buitendag’.  

De dag vindt plaats op 22 april, in het Kuinderbos bij Natuurkampeerterrein de Veenkuil aan 

de Hopweg 21 in Bant. Iedereen is welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

Ook dit jaar is het weer een echte familiedag, waarbij van alles te zien en te beleven is, voor 

jong en oud. De toegangsprijs voor kinderen tot en met 12 jaar is € 2,50 en voor volwassenen 

€ 4,50 .        

Check www.buitendagnop.nl 

  

Ook dit jaar slaan de Ridders van de IJssel op Tweede Paasdag hun middeleeuws kampement 

op in het Kuinderbos. Waarbij zij strijden tijdens spectaculaire battles om de hand van de 

jonkvrouw. Dit jaar zullen er wedstrijden hout slepen met paarden plaats vinden. En natuurlijk 

is de ATB-route door het bos weer aangelegd. 

  

Voor de kinderen is er weer een uitgebreid programma van activiteiten. De paashaas 

huppelt rond en helpt bij het zoeken naar chocolade eieren, het timmeren van nestkastjes, het 

Kabouterpad en springen op de springkussens. Voor de grotere jeugd zijn er ook tal van 

activiteiten: de klimtoren, het rijden van de hindernisbaan met een kleine tractor en nieuw is 

het surfkleed of ook wel bekend als vliegend tapijt, nieuwsgierig ……….. ? En voor jong en oud 

is er de excursie met de boswachter, een tochtje maken in een huifkar en de demonstraties 

met politiehonden.  

  

De ‘Noordoostpolder Buitendag’ maakt duidelijk dat de natuur van Staatsbosbeheer niet alleen 

is om naar te kijken, maar vooral om in te lopen, te fietsen, te spelen en om op avontuur te 

gaan. Waarbij de Lionsclub Noordoostpolder al 8 jaar de partner is van Staatsbosbeheer in de 

organisatie van deze familiedag.  

 

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, het parkeren. Op 150 meter afstand is een 

parkeergelegenheid voor 400 auto’s en langs het Schoterpad een parkeergelegenheid voor 300 

auto’s. Van hieruit wordt u met een bolderwagen naar het festivalterrein gebracht en gehaald. 

Let op! De Hopweg ter hoogte van het Natuurkampeerterrein de Veenkuil is 

eenrichtingsverkeer, dus inrijden vanaf Kuinre. 

 

http://www.buitendagnop.nl/
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Vrijdag en zaterdag 29 en 30 maart 2019 
 
 

Blijspel "Geknipt voor elkaar!" 
van Nico Torrenga 

 

 
 

 
Waar:   H.C.R. van Saaze 
Aanvang:    20.00 uur  (Zaal open: 19.30) 
Entree:   Basisschoolkinderen € 3,00    

Volwassenen € 5,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

BOSWACHTERSNIEUWS 
 

Door boswachter Ingrid Scholten, Natuurmonumenten Flevoland 

 

Ruiterroute 

In samenwerking met ruiters uit de omgeving is de ruiterroute in het Voorsterbos aangepast. 

De route is langer en afwisselender geworden. Op verzoek van de ruiters zijn er twee lussen 

gemaakt, zodat de paarden niet meer op het pad zelf hoeven te keren. De totale lengte van 

deze route is nu 17 km. Het startpunt is het zelfde gebleven; de parkeerplaats bij Camping de 

Voorst. Door de aanpassingen valt een groter deel van de route samen met de MTB-route. Dat 

zal in het begin even wennen zijn, dus houd rekening met elkaar en geef de ander de ruimte. 

Naast deze route ligt ook een korte ruiterroute in het Wendelbos aan de Voorsterweg.  

 

Let wel op, sinds 1 januari 2019 is het op de ruiterroutes van Natuurmonumenten verplicht om 

een Ruiterpas te hebben. Met deze pas kan je van elke ruiterroute van Natuurmonumenten in 

Nederland gebruik maken. Deze zijn online verkrijgbaar via: 

https://www.natuurmonumenten.nl/ruiter/vignet  

 

Dit geldt ook voor mountainbikers die van de MTB-routes van Natuurmonumenten gebruik 

willen maken, dus ook de route in het Voorsterbos. De MTB vignetten zijn verkrijgbaar via 

https://www.natuurmonumenten.nl/mtb/vignet  

 

Padden 

De rasters staan weer langs de Leemringweg en de Voorsterweg. Eind februari zijn ze geplaats 

door vrijwilligers om padden, kikkers en salamanders op te vangen. Nu is het wachten tot de 

paddentrek op gang komt. Elke dag worden de emmers gecontroleerd en krijgen de amfibieën 

een veilig oversteek over de weg. Dit jaar helpen de leerlingen van de Mariaschool en De 

Driesprong uit Marknesse en De Driesprong uit Ens mee met het controleren en het 

overzetten. Voor langs de Leemringweg kunnen we nog extra hulp gebruiken. Gun je de 

padden, kikkers en salamanders ook een veilige oversteek? Meld je dan bij boswachter Klaas 

Althuis via k.althuis@natuurmonumenten.nl. 

 

NLdoet  

Dit jaar doet Natuurmonumenten in Flevoland voor het eerst mee aan NLdoet. NLdoet zet 

vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de 

mouwen te steken. Op zaterdag 16 maart gaan we een snoepweide voor bijen aanleggen. In 

de strook tussen het Kadoelerbos en de dijk, de voormalige zandafgraving, gaan we een open 

plek maken. Op deze plek kan zonlicht op de bodem komen, zodat kruiden en grassen gaan 

groeien. Deze bloeiende planten zijn het snoepgoed voor de honingbij. Daarnaast zorgt meer 

zonlicht voor een drogere grond. Hierdoor komen her en der zanderige plekken tevoorschijn. 

Dit zijn plekken waar zandbijen nesten graven.  

 

De werkzaamheden bestaan uit zagen, hooien en snoeien. Heb je zin om mee te helpen? Meld 

je dan aan via https://www.nldoet.nl/klus/snoepweide-voor-bijen-maken 

   

NMF Kamermuziek festival 

Op 5, 6 en 7 april organiseren Natuurmonumenten en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 

het Kamermuziekfestival op meer dan 20 locaties van Natuurmonumenten door heel 

Nederland.  

 

In het Waterloopbos verrast op vrijdagavond het Nescio Ensemble je tijdens een wandeling 

door het bos met hun programma. Zij vertolken de prachtige omgeving op muzikale wijze: de 

golven van het water en het verstilde gebied komen terug in de muziek. 

 

Op zaterdagmiddag en -avond neemt TenToon Ensemble je mee op een spectaculaire, 

muzikale wandeling dwars door de tijd. Van Monteverdi en Bach tot super minimal music. En 

dat te midden van de waterloopkundige modellen van het Waterloopbos. Tickets zijn 

verkrijgbaar via www.natuurmonumenten.nl/waterloopbos.  

https://www.natuurmonumenten.nl/ruiter/vignet
https://www.natuurmonumenten.nl/mtb/vignet
mailto:k.althuis@natuurmonumenten.nl
https://www.nldoet.nl/klus/snoepweide-voor-bijen-maken
http://www.natuurmonumenten.nl/waterloopbos
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Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 

 

“Koffietijd”, is een gezellige en informatieve koffiemorgen.  

Het is elke dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur in het Klokhuis. Naast de gezelligheid kunt u 

op de hoogte blijven van wat er zoal in ons dorp of naaste omgeving te doen is. En we hebben 

geregeld thema’s. 

 

THEMA  - inmiddels geweest- 

“Communicatie”. Zo hadden we 5 februari een special over dit actuele onderwerp. Het bleek 

ook heel boeiend te zijn. Onze dorpsgenoot Wietse Siebenga bracht tijdens een intensieve 

interactie met de bezoekers, meerdere kanten van het communiceren onder de aandacht.                                                                                                                                                      

(voor een kort verslag, kijk op onze dorps-site: www.kraggenburg.nl/nieuws). 

 

THEMA –binnenkort-                                                                                                                                           

dinsdag 19 maart  “VOEDING helpt bij: GEZONDER OUDER WORDEN”. 

Gezond oud worden, wie wil dat niet. Klinkt interessant, maar hoe doen we dat. Wat moeten 

we geloven van al die voedingsgoeroes en alle hypes. Minder zout, minder suiker, minder 

vlees, meer van dit, meer van dat. Koolhydraten, vitamines. Kan dat dan wel? En daarbij 

willen we ook nog lekker blijven eten. Voeding met zijn bouwstenen heeft heel veel invloed op 

onze vitaliteit. 

Er verandert zoveel. Vragen ten over dus. Voedingsdeskundige John Koezen zal u op deze 

ochtend wegwijs maken in de wereld van gezonde voeding, die eigenlijk best logisch in elkaar 

zit.  (info: www.kraggenburg.nl/agenda )  

 

THEMA  –april-                                                                                                                                        

Dinsdag 16 april  “Het Voorjaar in onze bossen, wateren en vlaktes”                                      

door Natuurmonumenten. 

De natuur in onze directe omgeving komt weer bruisend op gang. Een mooie interessante tijd 

van het jaar en we genieten daar volop van.                                                                           

Op deze ochtend zal Natuurmonumenten ons vertellen en laten zien hoe zij de natuur beheren.  

Ze nemen ons dan mee in de mooie wereld van de natuur.   

 

U bent natuurlijk van harte welkom, de koffie staat elke dinsdagochtend voor u klaar.  Lijkt het 

u leuk, gezellig of interessant, noteer alvast de data en neem gerust iemand mee. De toegang 

is gratis. 

 

Namens Werkgroep “Koffietijd” Gien Rinsma, Helma Langeweg, Harry Engels  

 

 

 

LEKKER EN GEZOND! TUINIEREN OP JE VOLKSTUIN 
 

Wie komt er samen met ons zijn eigen groente, bessen en aardappels verbouwen? Waarom? 

Omdat deze veel lekkerder en gezonder (en goedkoper) zijn dan die uit de winkel natuurlijk!  

 

Kraggenburg heeft sinds jaar en dag een volkstuinencomplex aan de Gerrit Klokstraat. Hier 

kan een stukje grond worden gehuurd (2,8 are voor een hele tuin of 1,4 are voor een halve 

tuin, 280/140 m2) om zelf groenten en gewassen op te telen. Met 2 à 3x in de week een 

beetje onderhoud staat (bijna) vanzelf de hele tuin vol met lekkere groenten, aardappelen 

en/of fruit.  

 

http://www.kraggenburg.nl/nieuws
http://www.kraggenburg.nl/agenda
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Bij ons in Kraggenburg kost een halve tuin € 17.50 en een hele tuin € 35,- huur per jaar. 

Tegen een kleine vergoeding wordt de tuin in het voorjaar gefreesd zodat het weer makkelijk 

bewerkbare grond is om te starten. 1/3 Deel van de tuin mag elk jaar vol gezet worden met 

aardappels. Denk ook eens aan mooie snijbloemen voor op de vaas of pompoenen voor in de 

herfst. Bovendien is er volop kennis en kunde aanwezig onder de huidige tuinders waardoor je 

een extra goede start kan maken.  

 

Conclusie: Met de inzet van een beetje tijd en liefde een jaar lang lekker en gezond eten van 

eigen geteelde producten. Wie wil dat nou niet?  

 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Ook enthousiast geworden? Er is nog genoeg ruimte! 

Aanmelden of meer informatie kan via contact met de secretaris: 

Johan v/d Wekken – 0527-852737  of jvanderwekken@gmail.com   

 

Kijk ook eens op onze Facebookpagina!    

 

Facebook volkstuinvereniging-kraggenburg 

 

 

 

NIEUWS VAN DALTONSCHOOL “DE FLADDERIEP”  
                                                               

“Op glad ijs” 

Vrijdag 15 februari j.l. gingen we met de groepen 5 tot en met 8 schaatsen 

in Heerenveen. We waren door de plaatselijke ijsvereniging Klein Cortina 

uitgenodigd om met z’n allen de ijzers onder te binden. Meer dan veertig 

leerlingen maakten graag gebruik van dit aanbod. 

 

Samen met een grote groep ouders en bestuursleden van Klein Cortina vertrokken we om half 

één bij onze school. In Heerenveen aangekomen liep alles op rolletjes. Een paar kinderen 

moesten schaatsen huren maar dit was gauw geregeld. Na een poosje stond 

iedereen op het ijs. In Thialf kun je op drie plekken schaatsen. Er is een klein 

ijspleintje waar je het schaatsen een beetje kunt leren. Daar zijn leuke 

speeldingen waarmee je goed kunt oefenen. De meeste kinderen gingen 

daarna gauw schaatsen op de binnenbaan. Ook juf Alie en juf Hilde hadden 

de schaatsen onder gebonden. Dat ging best goed. Meester Molle schaatste 

niet mee; hij hielp vooral mee met het onderbinden van de schaatsen. En de 

veters strikken!  

 

Een paar moeders van onze school hadden drinken en appels meegenomen. Dat ging er wel in! 

Sommige vaders reden hun rondjes op de grote buitenbaan. Dat ging best hard. De andere 

begeleiders hielpen ons een beetje mee of gingen koffiedrinken in de kantine.  

 

Na anderhalf uur schaatsen zat het er al weer op! Jammer dat we moesten stoppen. Het was 

een super gezellige en sportieve middag. We willen onze ijsvereniging Klein Cortina dan ook 

bedanken voor deze leuke activiteit. En natuurlijk alle ouders voor het helpen en op en neer 

rijden naar Heerenveen. Misschien volgend jaar weer. Maar schaatsen op natuurijs in ons dorp 

is natuurlijk nog veel leuker. 

In het blad Landleven van deze maand staat een mooi stukje over opbrengsten 

uit een groentetuin. Hier stelt men dat je, theoretisch gezien, met 200m2 (2 are) 

een gezin van vier personen een jaar lang kunt voorzien van groente e.d. Om de 

kosten en baten iets inzichtelijker te maken staan er twee rekenvoorbeelden bij 

van oppervlakte, kosten en netto opbrengsten per jaar. Hierbij staat de ingezette 

tijd wel aangegeven maar niet doorberekend. In rekenvoorbeeld A bij een 

oppervlakte van 40 m2 loopt de netto opbrengst op tot net over de € 1000,- (op 

basis van een biologische winkelprijs). (Landleven, maart 2019) 

mailto:jvanderwekken@gmail.com
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HALLO KRAGGENBURG, KOMEN JULLIE KENNIS MET ONS 

MAKEN? 
 

Misschien is het jullie al opgevallen dat elke twee weken op vrijdagmiddag een gele 

Amerikaanse bus een aantal uren Kraggenburg bezoekt. We willen ons aan jullie voorstellen. 

Wij noemen ons het Rondreizend gezelschap.  

Wij toeren met een Amerikaanse schoolbus door de Noordoostpolder en creëren koffietafels en 

pop-up terrassen rondom de bus om zo GASTVRIJHEID te organiseren en ontmoetingen met 

bewoners aan te gaan. Wij zijn overtuigd van de waarde van ONTMOETING. Ontmoetingen die 

van BETEKENIS zijn. Deze ontmoetingen worden aangegaan door ons RONDREIZEND 

GEZELSCHAP. Een gezelschap gevormd door mensen met levenservaring in de breedste zin 

van het woord. Zij willen deze kennis inzetten in de ontmoeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstregeling RONDREIZEND GEZELSCHAP 

Contact: 

Facebook.com/busnoordoostpolder 

info@rondreizendgezelschap.nl 

06-21710551 

Dorp Week Tijd Locatie 

 Dinsdag 

Even weken 

  

Marknesse  10:00 tot 

11.50 

de Breestraat (op de parkeerplaats) 

Espel  12.10 tot 13.50 de Westerrand, voor MFC ’t Mozaïek  

Tollebeek  14.10 tot 16.00 de St. Hubertusplaats (bij de fontein) 

 Vrijdag 

Even weken  

  

Nagele  10.00 tot 11.50 de Zuiderachterstraat (bij de 

supermarkt) 

Luttelgeest  12.10 tot 13.50 de Lange Brink (op de parkeerplaats) 

Emmeloord  14.10 tot 16.00 De Deel (bij ingang Lange Nering) 

 Dinsdag 

Oneven weken 

  

Bant  10.00 tot 11.50 Het Midden (bij de sporthal) 

Rutten  12.10 tot 13.50 de Plaats  

Creil  14.10 tot 16.00 de Galamalaan (bij het 

benzinestation)  

 Vrijdag  

Oneven weken 

  

Ens  10.00 tot 11.50 de Baan (bij de supermarkt) 

Kraggenburg  12.10 tot 13.50 de Dam (bij Van Saaze)  

Emmeloord  14.10 tot 16.00  De Deel (bij ingang Lange Nering) 

mailto:t.hanssens@kwintes.nl
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ROCK & ROLL DANSLES IN KRAGGENBURG 
 

Ook zo’n zin om lekker mee te dansen tijdens de feestweek, of welk 

ander feest dan ook? 

In het kader van 70 jaar Kraggenburg worden er voorafgaand aan 

de feestweek rock & roll danslessen gegeven in Het klokhuis door 

Danshuis Hulzebos uit Meppel. In vier avonden worden de 

beginselen van het rock & rollen aangeleerd aan iedereen die het 

leuk lijkt. Heb je zelf geen partner om mee te dansen, of wil die 

niet? Geen probleem, daarin ben je vast niet alleen en zo maken we 

voor diegenen op de avond zelf danskoppels. 

 

De danslessen worden gegeven in het Klokhuis van 19.30-21.00 uur op de dinsdagavond en 

wel op 23 - 30 april en 7 - 14 mei. De kosten bedragen €10,00 per persoon voor alle vier de 

avonden, in zijn geheel te betalen de 1e avond. Consumpties zijn voor eigen rekening.  

 

Weet je nu al dat je meedoet, meld je dan direct aan via sandra.boerman@live.nl, want we 

hebben wel een minimale opkomst nodig. Daarnaast is iedereen die belangstelling heeft 

natuurlijk welkom om de 1e avond gewoon aan te schuiven. Bij een grote opkomst wordt de 

groep verdeeld naar twee tijdstippen per avond en kan er eventueel een extra avond, in de 

week voorafgaand aan de feestweek, bij komen. 

 

Hopelijk tot dan(s)! 

Sandra Luten & Dansschool Hulzebos 

Met medewerking van Dorpsbelang en het Klokhuis 

 

 

 

AANVRAGEN HULP OF ZORG 
 
De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) wil u graag attent maken op de 

onderstaande contacten: 

 

Er is een vrijwilligersgroep in Kraggenburg actief.  

Deze is bereikbaar via onze coördinator mevr. Judith Barneveld. 

E-mail:   vrijwilligers@kraggenburg.nl  

Telefoonnummer:  06-23254810 (alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: u 

wordt teruggebeld) 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). 

E-mail zorgteam:  thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl 

Telefoonnummer:   0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

Alg. telefoonnummer: 0521-539999 (voor spoedgevallen en 24 uur per dag bereikbaar)  

Website Zorggroep:  https://www.zorggroep-onl.nl/ 

 

Onze buurtwerker is Atalja Visser. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting" 

E-mail:   atalja.visser@carrefour.nu    

Telefoonummer:  06-83529025   

 

Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, jeugdzorg, 

ondersteuning, WMO, werk en inkomen, enz. 

E-mail:     doen@noordoostpolder.nl   

Telefoonnummer:   0527–633933 

 

Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente: 

https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning en vragen stellen kunt u ook per e-

mail via@noordoostpolder.nl of telefoon 0527-633911. 

mailto:sandra.boerman@live.nl
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:atalja.visser@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
mailto:via@noordoostpolder.nl
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Adverteren in De Uitkijk 

▪ Alle advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

▪ Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende 

Uitkijk. 

▪ Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het 

plaatselijke verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal €10,- tot 

€40,- voor een hele pagina 

▪ De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij 

inlevering. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben 

personen te kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te 

korten. 

▪ De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen 

stukken niet geplaatst worden. 

▪ De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet 

worden stopgezet. 

▪ De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar 

verlengd, tenzij voor 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

▪ Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

▪ Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en 

moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, 

zal de oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

▪ Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met 

ingang van de nieuwe tariefperiode stop te zetten.  
 

 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2018 

Afmeting (cm) Prijs per 

jaar (€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per 

jaar (€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

9x6  33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele 

pagina) 

215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 

 

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

10-03 Jan Groot Muziek Sing a Song HCR Van Saaze 15.00 

13-03 Dorpsbelang Kraggenburg Algemene Ledenvergadering Het Klokhuis 20.00 

16-03 Dorpskerk Kraggenburg Let’s share the music Dorpskerk Kraggenburg 19.30 

22-03 Het Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Het Klokhuis 18.00 

29/30-03 Sint Genesius Blijspel: Geknipt voor elkaar HCR Van Saaze 20.00 

01-04 t/m 

05-04 
Be Fair Avondvierdaagse Het Klokhuis 18.00 

06-04 
Yvonne Hulsman &  

Sandra Luten 

2de hands kinderkledingbeurs 

& speelgoedbeurs 
Het Klokhuis 10.00 

13-04 STEK 12-dorpenloop   

27-04 STEK Koningsdag   

22-04 Staatsbosbeheer Buitendag Kuinderbos 10.00 

17-05 STEK Leeuwenronde   

26-05 t/m 

01-06 
Feestweekcommissie 

Feestweek Kraggenburg 

2019 
Voetbalveld  

15-06 FC Kraggenburg FC dag Voetbalveld  

06-07 Jolien Scholtens Obstakelrun  13.00 
- 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

